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CRAFFT שאלות מיון    
 (1.0)גירסה 

 ימולא על ידי המטופל
 

 ענה בבקשה על השאלות בכנות;  תשובותיך ישארו חסויות.

 
 האחרונים, כמה ימים את/ה: החודשים 21במהלך 

 
     אלכוהול?שתית יותר מכמה לגימות בירה, יין, או כל משקה המכיל  (1

 _________ ימים  " אם לא שתית בכלל.0ציין "
  

או  K 1)כולל באוכל( או במריחואנה סינטטית )כמו  חשישאו  מריחואנההשתמשת בכל סוג של  (2
ייס"(?   ימים : _________  בכלל." אם לא השתמשת 0ציין ""ספָּ

 
השתמשת במשהו אחר להתמסטל )כמו סמים בלתי חוקיים אחרים, תרופות  עם מרשם או תרופות  (3

 ימים : _________בכלל. "השתמשת" שתיתאם לא " 0ציין " (?מדף, וחומרים אחרים ששאפת או נשמת

 
 קרא/י את ההוראות האלה לפני שתמשיך/י:   

 " ואז הפסק/י.3שאלה " בכל לכל השאלות הנ"ל, ענה/י על 0אם ציינת , 

 " 3-9" או יותר כתשובה לשאלות הנ"ל, ענה על שאלות 2אם ציינת. 

 

 כן              לא                                                                                                                       

  
 אשר היה(, כולל עצמך) שבה נהג מישהו במכונית פעם נסעת-האם אי (4

 ?או שהשתמש באלכוהול או בסמים" מסטול"

  
את כדי לשפר  ,להרגעאו בסמים כדי  ואת/ה משתמש/ת באלכוהול ישאם  (5

 ?על מנת להשתלב או ,"מצב הרוח שלך" הרגשתך

  
 או, לבדבזמן ששאתה  באלכוהול או בסמים פעם השתמשת-האם אי (6

 ?בודד

  
שעשית בעת השימוש באלכוהול או  דברים שוכח/תהאם קורה שאת/ה  (7

 ?בסמים

  
להפחית  כדאי לך""עליךשפעם -אמרו לך אי חבריך או בני משפחתך האם (8

 אלכוהול או בשימוש בסמים? בשתיית

  9) בזמן שהשתמשת באלכוהול או בסמים בבעיותפעם הסתבכת -האם אי ? 

 


